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Sammendrag 

 

Bestilling Formål Problemstilling 
Kontrollutvalget 
bestilte prosjektet i 
sak 92/18 den  
23.10.18. 

Prosjektets formål er å 
belyse om Drammen 
kommune har rutiner, 
praksis for å kartlegge og 
håndtere vold, trusler og 
trakassering mot ansatte.  

Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen 
kommune av et slikt omfang at det går utover 
arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette?  
 
Hovedproblemstillingen er besvart ved gjennomgang 
av fire delproblemstillinger knyttet opp mot 
problemstillingen. 

  

Metode og praktisk gjennomføring 
 Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting:  

• Møter og samtaler med kontaktperson og ansatt i kommunens HR-seksjon  

• Gjennomgang av dokumenter og rutiner på området 

• Gjennomgang av intern og ekstern statistikk 

• Samtaler/intervjuer med ledere og lokale verneombud (gjenbruk fra annet prosjekt) 
• Spørreundersøkelse til alle ansatte i kommunen 

 

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse i brev av  
15.08.2019 er vedlagt rapporten. 
 
 

Svar på problemstillingen/konklusjon: 
 
Problemstilling: 
Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune av et slikt omfang at det går utover 
arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette? 
 
Ut fra gjennomgang konkluderer vi med følgende på bakgrunn av den informasjonen og de 
forutsetningene vi har beskrevet i denne rapporten:  

• Vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt 
arbeidsmiljø i Drammen kommune som helhet og i deler av kommunen har en så stor forekomst 
at det kan utgjøre et arbeidsmiljøproblem. 

• Det er dokumentert at enheter/deler av kommunen jobber systematisk forbyggende, men det 
forekommer allikevel et betydelig antall hendelser. Drammen kommune som organisasjon er langt 
fra å nå sin policy om null hendelser. For å nærme seg denne «nullvisjonen» mener vi at 
kommunen må iverksette overordnede og koordinerte tiltak. 

• Vi mener ut fra ekstern statistikk, kommunens egen statistikk og vår kartlegging at ansatte i 
Drammen kommune ikke er utsatt for hendelser av denne type som ligger over det som er 
normalt sett opp mot virksomhetens art og sammensetning av arbeidstakere. 

 
 
 

Anbefalinger: 
 
Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler BKR følgende: 

• Området forebygging av vold, trusler og trakassering av ansatte bør bli eget målområdet i 
kommunens overordnede styringsdokumenter. 

• Det bør utarbeides en egen helhetlig handlingsplan for forebygging av hendelser på området. 

• Dagens rutiner bør forbedres og oppdateres. 

• Det bør sikres bedre informasjon til ansatte om rutiner og planer på området. 
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1. Innledning 

1.1. Bakgrunn for prosjektet 
Kontrollutvalget i Drammen kommune vedtok i møte den 23.10.2018, sak 92/18, vedtak om at Buskerud 

Kommunerevisjon IKS (BKR) skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor området vold, 

trusler og trakassering mot ansatte ut fra fremlagt prosjektplan. 

Prosjektet ble bestilt på bakgrunn av områder valgt ut i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet 

analyse for perioden 2015 – 2019. 

1.2. Formål og problemstillinger 
Prosjektets formål er å vurdere om omfanget av hendelser knyttet til vold, trusler og trakassering mot 

ansatte i Drammen kommune er av slik omfang at det utgjør et arbeidsmiljøproblem, samt belyse hva 

kommunen gjør for å forebygge og å følge opp hendelser om de inntreffer. 

Problemstilling: 

Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune av et slikt omfang at det går utover 

arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette?  

Delproblemstillinger: 

1. Har Drammen kommune et HMS-system som i tilstrekkelig grad kan fange opp omfanget av- og 

tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte?  

2. Har Drammen kommune overordnede planer og rutiner med tanke på å forebygge ansatte mot å bli 

utsatt for vold, trusler og trakassering?   

3. Hvilke overordnede rutiner har Drammen kommune innført/implementert for å følge opp ansatte 

som har blitt utsatt for konkrete hendelser?  

4. Hvordan ivaretar/dokumenterer den enkelte enhet HMS-arbeidet med å forbygge vold, trusler og 

trakassering, sett opp mot omfanget av hendelser?  

 

1.3. Oppbygging av rapporten 
Rapporten er bygd opp ut fra hovedproblemstillingen og delproblemstillingene. De tre første kapitlene 

beskriver prosjektet og avgrensninger, metodebruk og kilder til revisjonskriteriene. Kapitlene 4, 5, 6 og 7 tar 

for seg delproblemstillingene, benevnt problemstilling i disse kapitlene. I kapittel 8 konkludere vi ut fra 

gjennomgangen av delproblemstillingene opp mot hovedproblemstillingen. I kapittel 9 fremmer vi noen 

anbefalinger ut fra våre funn fra gjennomgangen.     

 

1.4. Avgrensning av forvaltningsrevisjonsprosjektet 
Vi presiserer at prosjektet kun tar for seg de områder og temaer som faller inn under de problemstillingene 

som fremgår av kapittel 1.2 og de revisjonskriterier utledet for disse. Vurderinger og konklusjoner omfatter 

derfor bare disse avgrensede definerte områdene eller temaene.  

Vi har ved utforming av rapport bevisst søkt å være konsis og redigert ned data som vi presenterer i 

rapporten til det som vi mener er vesentlig dokumentasjon opp mot problemstillingene. Dette for å begrense 

omfanget av rapporteringen og forhåpentlig få til en relativ leservennlig rapport ut fra omfanget av 

gjennomgangen vi ha foretatt. 

Vår gjennomgang gjelder Drammen kommune, det vil si virksomheter som direkte underlagt rådmannen. 

Dette innebærer at enheter som er organisert som egen selskapsform, med egen ledelse, slik som et KF, KS, 

IKS eller et AS ikke er omfattet av undersøkelsen. 
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1.5. Definisjoner 
 (Arbeidstilsynet nettsider 5.12.2018) 

«Vold og trusler» er hendelser hvor arbeidstakere blir fysisk eller verbalt angrepet i situasjoner som har 

forbindelse med deres arbeid, og som innebærer en åpenlys eller antydet trussel mot deres sikkerhet, helse 

eller velvære. 

«Trusler» er verbale angrep eller handlinger som tar sikte på å skade eller skremme en person. 

«Vold» er enhver handling som har til hensikt å føre til fysisk eller psykisk skade på person. Det kan også 

defineres som vold når arbeidstakere opplever utagerende handlinger hvor det utøves stort skadeverk på 

inventar og utstyr. 

 «Trakassering» er når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser eller ytringer som 

virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Dette 

kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing eller sårende fleiping og erting. 

 

1.6. Beskrivelse av organisering  
Drammen kommune som arbeidsgiver 

Hovedansvaret for forbyggende og oppfølging av hendelser av vold, trusler og trakassering er arbeidsgivers. 

For Drammen kommune vil det si at både den politiske ledelsen og den administrative ledelsen har et ansvar 

her. Dette innebærer at det politiske system bør ta hensyn til arbeidsmiljø som en del av sine politiske 

beslutninger. Det er den administrative ledelsen i kommunen som har ansvar for arbeidsmiljøet i den daglige 

driften av kommunens tjenesteproduksjon. I praksis vil det si at det er den enkelte leder på et arbeidssted 

(virksomhet, avdeling, enhet) i Drammen kommune som har det daglige ansvar for å følge opp arbeidstakere.  

Stabs- og støtte funksjoner i Drammen kommune 

Drammen kommuner har en HR-seksjon1 med i alt 13 rådgivere. Alle rådgiverne er organisert i ulike 

spesialistteam. Teamene er: arbeidsrett, TAL (forhandlinger), HMS, rekruttering, statistikk, lærlinger og 

ledelse. 

Vernetjenestens organisering i kommunen  

Det er ett hovedverneombud som er 100 % frikjøpt. Denne har en vararepresentant. Det er ett, 

koordinerende verneombud i helse og omsorg som er 60 % frikjøpt. Det er verneombud på alle virksomheter. 

I tillegg er det HMS-kontakter i hver avdeling i helse og omsorg.  Det kjøpes tjenester fra en privat leverandør 

av bedriftshelsetjeneste. Denne avtalen håndteres av HR- seksjonen. 

 

2. Metode 
Prosjektet er gjennomført av revisjonens egne ansatte på bakgrunn av kravene som stilles til gjennomføring 

av forvaltningsrevisjon som prosjekt. Det vil si at gjennomgangen er basert på "RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon"2 som er vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). 

                                                             

1  HR er en forkortelse for Human Resources (menneskelige ressurser) og brukes ofte som en del av navnet 

på avdelinger som er stab/støttefunksjoner for linjeledelsen i saker som har med personal/ansatte saker å 

gjøre. 

 

2 Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon (resyme’ av denne). 
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Vi har i dette prosjektet benyttet følgende metoder for dokumentasjonsinnhenting:  

• Møter og samtaler med kontaktperson og ansatt i kommunens HR-seksjon  

• Gjennomgang av dokumenter og rutiner på området 

• Gjennomgang av intern og ekstern statistikk 

• Samtaler/intervjuer med ledere og lokale verneombud (gjenbruk fra annet prosjekt) 

• Spørreundersøkelse til alle ansatte i kommunen 
 

Vi har i samråd med kontrollutvalget i sak 61/19, møte 14.5.2019 begrenset dokumentinnsamlingen i denne 

forvaltningsrevisjonen noe ut fra opprinnelig vedtatt prosjektplan. Dette med bakgrunn i muligheten for 

gjenbruk av tidligere innsamlet dokumentasjon fra en annen nylig avsluttet forvaltningsrevisjon innen 

sykefravær, samt at kommuneadministrasjonens uttrykte ønske om dette ut fra belastningen kommunen er 

inne i på grunn av pågående prosess med kommunesammenslåing.  

Vi har valgt disse metodene for dokumentasjonsinnhenting fordi vi mener disse er hensiktsmessige ut fra 

problemstillingene vi skal besvare. 

Vi presiserer at det opp mot problemstillingene bare ses på områder som er fastsatt ved utledede 

revisjonskriterier/problemstillinger. Våre vurderinger og konklusjoner gjelder derfor bare for disse 

avgrensede, definerte områdene. De konklusjoner vi trekker gjelder for de begrensninger vi har gjort ut fra 

utvalg. Det er imidlertid vår oppfatning at våre vurderinger ut fra det utvalget vi har gjort kan ha relevans 

også for andre virksomheter i kommunen. Dette som følge av at virksomhetene er underlagt felles rutiner og 

samarbeider om løsninger på enkelte områder.   

Vi viser også til kapittel 1.3 der vi beskriver avgrensinger i prosjektets omfang opp mot problemstillingene.  

Et utkast til rapport har blitt oversendt rådmannen til uttalelse. Rådmannens uttalelse av  

15.08.2019 er vedlagt rapporten. 

3. Revisjonskriterier 
Følgende kilder til revisjonskriterier er brukt: 

• Lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) -

LOV-1992-09-25-107 

• Lov om arbeidsmiljø (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2005) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 1996)  

 

Utdrag av kilder til revisjonskriterier dette prosjektet fremgår delvis i rapport og av vedlegg 3 til rapport. De 

konkrete utlede revisjonskriteriene fremgår av kapitlene 4.1, 5.1, 6.1 og 7.1. 

 

 

 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse for krav 
og forventninger som benyttes for å vurdere 

kommunens virksomhet, økonomi, produktivitet, 
måloppnåelse, regeletterlevelse osv. 

Sammenholdt med faktabeskrivelsen danner 
revisjonskriteriene basis for de analyser og 

vurderinger som foretas, de konklusjoner som 
trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne 

dokumentere avvik eller svakheter. 
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4. Omfang av vold, trusler og trakassering 
Kapittel 4 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 4.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 

problemstillingen.  Kapittel 4.2 beskriver omfanget av hendelser ut fra kommunes egen statistikk, hva vi har 

kartlagt og ekstern statistikk på området. Vår vurdering opp mot problemstillingen og utledet 

revisjonskriterium fremgår av kapittel 4.3.  

 

4.1. Problemstilling/revisjonskriterium 
Dette kapittelet tar for seg problemstillingen; har Drammen kommune et HMS-system som i tilstrekkelig grad 

kan fange opp omfanget av- og tilfeller av vold, trusler og trakassering rettet mot ansatte?  

Av Interkontrollforskriften, med bakgrunn i bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 3, fremgår det at 

virksomheten skal ha oversikt over risiko ut fra virksomhetens art og aktiviteter.  

Ut fra dette har vi utledet følgende revisjonskriterium. 

• Kommunen bør ha systemer som avdekker risikoen for at ansatte utsettes for vold, trusler og 

trakassering totalt for kommunen og opp mot arbeidets art, sted og ansatt. 

 

4.2. Beskrivelse av omfang 
Dette kapittelet er inndelt i tre. Det er presentasjon av ekstern statistikk på området, kommune egen 

statistikk og dokumentasjon vi har samlet inn gjennom en egen spørreundersøkelse.  

Ekstern statistikk. 
Ut fra statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB)3, som ble utarbeidet i 2018 med bakgrunn i tidligere statistikk, 

utsettes en av ti for vold, trusler eller seksuell trakassering på jobb. Kvinner rammes oftere enn menn, men 

både menn og kvinner i helse- og sosialsektoren er mer utsatt enn andre. Det er oftest pasienter og klienter 

som står bak handlingene.  

 

Tidligere undersøkelser har vist at unge kvinner er særlig utsatt for seksuell trakassering i arbeidslivet, og at 

dette gjør seg gjeldende i flere ulike yrker. Tall fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om 

arbeidsmiljø viser at unge og kvinner i tillegg er mer utsatt for vold og trusler på jobb enn menn og eldre 

arbeidstakere.  

 

Til tross for at arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere vern mot vold, trusler og trakassering, utsettes 9 prosent av 

sysselsatte for minst én av disse formene for utilbørlig atferd på arbeidsplassen. 6 prosent av sysselsatte 

kvinner og 2 prosent av menn har blitt utsatt for vold på jobb det siste året, mens 5 prosent av kvinnene og 2 

prosent av mennene har opplevd trusler som var så alvorlige at de ble redde. 7 prosent av kvinner og 2 

prosent av menn utsettes jevnlig for uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering på jobb. Også andre 

undersøkelser har vist at kvinner er utsatt for flere tilfeller av både vold og trusler på arbeidsplassen enn 

menn.  

 

 

 

 

 

 

                                                             

3 Tekst (noe redigert) og tallene er hentet fra arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, SSB analyse, 2018 
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Tabell under viser tall fra SSB og i % av hendelser ansatte i løpet av et år når det gjelder vold, trusler eller 

seksuell trakassering på jobb (i alt er blir mindre enn summen av de tre kategoriene da en ansatt kan ha 

opplevd flere typer hendelser).  

 Utsatt i 
alt 

Trusler Vold Uønsket seksuell oppmerksomhet 

I alt 9 4 4 4 

 

Kommunens egen statistikk 
Statistikken fremvist i tabeller under inkluderer tall fra kommunale foretak og er statistikk for årene 2017 og 

2018.  

 

Type hendelse: 

Sakstype / skadetype 2017 2018 

Vold / trussel om vold 252 453 

Arbeidsulykker (ordinære skader) 96 125 

Nestenulykke 13 9 

Yrkessykdom 4 5 

Sum 365 592 

 

Kommentar til tabell over: 

Det antall hendelser som fremkommer innen gruppen vold/trussel om vold, samsvarer med den kartlegging 

vi har gjort i vår spørreundersøkelse. 

 

Hvor forekommer hendelser: 

Programområder 2017 2018 

05 HSO4 214 374 

12 Grunnskole 103 149 

01 Barnehage / 02 Oppvekst 19 34 

KF 9 10 

Kultur 7 1 

04 Byutvikling / 13 Vei 3 5 

Introduksjonssenter 0 3 

Ikke oppgitt 10 16 

Sum 365 592 

 

Kommentar til tabell over: 

Om vi tar hensyn til antall årsverk på områdene opp mot hendelser er hyppigheten av hendelser innenfor det 

som er normalt ut fra ekstern statistikk. 

 

 

 

                                                             

4 HSO er forkortelse for helse, sosial og omsorg. 
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Alvorlighetsgrad: 

Skade - alvorlighetsgrad 2017 2018 

Svært alvorlig 16 33 

Alvorlig 118 210 

Lite alvorlig 141 236 

Ikke vurdert (ikke registrert grad) 90 113 

Sum registrert 365 592 

 

 

Kommenter tabell over: 

Av de sakene som fremgår viser kommunens statistikk for årene 2017 og 2018 at rundt 40 % av saken som er 

registrert oppleves som alvorlige eller svært alvorlige. 

 

Annet: 

Fra notat til viksomhetsledermøte i HSO fra 2019 fremkommer følgende om skademeldinger: 

 

Fra tidligere forvaltningsrevisjon: 

Fra gjennomført forvaltningsrevisjon på området sykefravær var et av funnene at det var mangler ved 

registreringen av avvik i kommunen. 

Spørreundersøkelse ansatte i Drammen kommune 
Vi har gjennom en spørreundersøkelse spurt ansatte i Drammen kommune om de har blitt utsatt for 

hendelser inne vold, trusler og trakassering i 2018. I kommunens statistikk som tidligere presentert i 

rapporten kan en person ha opplevd/rapportert flere hendelser i løpet av et år. Da telles antall hendelser i 

kommunens statistikk. I vår kartlegging telles antall personer som er utsatt for hendelser, det vil si at om en 

person har vært utsatt for flere hendelser, telles dette kun en gang. 

Våre tall bygger på ansatte i kommunen høsten 2018 og vi har lagt til grunn epost- listen som ble brukt til 

kommunens medarbeiderundersøkelse samme høst. Dette gjør at vi ikke fanger opp ansatte fra siste del av 

2018. Men i et par tilfeller tok slike personer kontakt og fikk på den måten deltatt i undersøkelsen. 

Samlet sum over alle skademeldinger i HSO må ses i lys av store variasjoner i brukergrupper og faglige 

tilnærminger til vold og trusler om vold. Denne variasjonen antas også å påvirke omfanget og 

kunnskapen omkring dokumentasjon av vold og trusler om vold fra en virksomhet til en annen. 

                År               skademeldinger/vold/trussel 

2013                                        176 

2014                                       580 

2015                                      134 

2016                                        55 

2017                                       138 

2018                    (første kvartal)67  

Analyse av tall og fakta:  

I 2014 ble det innført en ny rutine i EQS for hvordan føre skademeldinger. Det viktigste med endringen 

var nok bevisstgjøring på hvilke kategorier av skader man har og hvordan de skal behandles. Dette 

medførte mer kunnskap om ulike skader samt økt ansvarliggjøring i alle ledd fra virksomhetsnivå til 

individnivå. Det antas at dette er en medvirkende årsak til reduksjon i antall skademeldinger fra 2013 – 

2015. 



 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

Side 9 Drammen kommune   |   2019   |   Vold, trusler og trakassering mot ansatte i kommunen 

20.08.2019 

Kommunale foretak - og samarbeid ble tatt ut av listen, jf. kapittel 1.4, siste avsnitt. Unntak fra slike er de 

som ble tilbakeført basisorganisasjonen fra 1.1.2019, det vil si at D-ikt er med.  

Totalt ble undersøkelsen sendt til 4 033 ansatte. Av disse hadde 91 permanent avvist å motta denne type 

undersøkelser, slik at mulige svar ble 3 942. I alt fikk vi inn 1 499 svar. Dette gir en svarprosent på 

undersøkelsen på 38 %. Vi vurderer dette isolert sett som for lavt til å trekke sikre konklusjoner for 

enkeltspørsmål og på detaljerte nivå. Mens på andre områder kan vi ut fra andre kilder og antallet som 

oppgir at utsatt for hendelser, fått oppfølging og liknede gjøre vurderinger ut fra svarene. Ved også å vurdere 

tallene som fremkommer fra undersøkelsen opp mot kommunens egen statistikk og ekstern statistikk på 

området, er det vår oppfatning at vi kan mene noe om det totale omfanget av hendelser i kommunen. 

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i løpet av mars 2019. I analysene som fremkommer i rapporten, er 

områder med få eller ingen svar fjernet i presentasjon. 

Forekomst av hendelser:  

Presentasjonen under viser forekomsten av hendelser totalt og fordelt ut fra kategorier5 for de som har 

besvart undersøkelsen. 

 

 

Kommentar til grafikken over: 

I alt svarte 416 personer at de har vært utsatt for hendelser innen vold, trusler og trakassering i 2018. Ut fra 

antall svar gir dette en andel på totalt over en av fire av de som har svart. Men om vi forutsetter at 

hovedandelen av alle som ikke har svart ikke har vært utsatt for hendelser, havner vi på at i overkant av 10 % 

av ansatte er utsatt for hendelser i kommunen. Dette samsvarer med SSBs statistikk, og antallet er noe lavere 

enn kommunens egen statistikk for 2018 der deres tall var 453. Våre tall viser også en variasjon ut fra kjønn, 

alder og hvor en jobber som samsvarer med tall fra det som fremkommer av forskning. Antall svar på den 

enkelte kategori varier mye. Antall svar på områdene er tatt hensyn til i våre vurderinger og analyser. I 

vedlegg 4 til rapporten fremgår det mer detaljer om fordeling antall svar fordelt på kategorier. 

 

                                                             

5 Områder av kommunen er hentet fra standard inndelinger av kommunen (KOSTRA), VAR (Vann, avløp og 

renovasjon). I Drammen er området renovasjon ikke en del av kommunen. Med tekniske stillinger menes 

ingeniørstillinger og liknede tekniske stillinger.  
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Tabell og presentasjon under viser svarfordelingen av hendelser innen gruppen vold, trusler, trakassering 

eller annet. 

 

Totalt for de som svarte at de var utsatt for hendelsene fordelte det seg slik i %: 

Vold Trusler Trakassering Annet 

35,8% 23,1% 35,8% 5,2% 

 

Slik fordelte hendelsene seg ut fra definerte kategorier: 

 
 

Kommentarer til presentasjon over: 

Tallene over samsvarer med ekstern statistikk når det gjelder vold. Kvinner er mer utsatt enn menn. Unge er 

mer utsatt enn eldre. Under kategoriene fra kultur og mot høyre er det relativt få svar, så en skal være 

forsiktig med å tolke fordeling her jf. antall som fremgår av vedlegg 4. Innen grunnskole er andelen som er 

utsatt for vold høy.  

 

Vi spurte også om hva den enkelte ble utsatt for av hendelser. I tekstboksen under er det summert opp 

noe av hva som fremkommer i beskrivelser: 

 
 

 

 

Når det gjelder vold beskriver ansatte at de har vær utsatt for forskjellige former for fysisk vold. 

Eksempler på det slag, spark, skalling, kloring, klyping, spytting, blitt kastet ting på med mer. Når det 

gjelder trusler er dette beskrivelser av både truende adferd og å sette frem trusler verbalt, gjennom 

forskjellige elektroniske media, både anonymt og ikke anonymt. Når det gjelder trakassering beskrives 

systematisk bruk av hersketeknikker, nedlatende oppførsel over tid, nedverdigende kommentarer, å bli 

fryst ut med mer. 
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Kommentarer til tabell: 

Trakassering forkommer både fra «kunder» og det interne arbeidsmiljøet. Særlig kan dette forekomme på 

institusjoner, men også som resultat av saksbehandling/myndighetsutøvelse etter vår vurdering. 

 

Hvem er det som står bak hendelsene, totalt for kommunen: 

 

 

 

Kommentarer til presentasjon: 

Som det fremgår er det «kunder» som er årsak til hovedandelen av hendelsene.  Men det er også hendelser 

som skyldes interne forhold på arbeidsplassen, slik som kollegaer/ledelse.  
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Fordeling av svar på om ansatte opplever arbeidsmiljøet som trygt: 

 
Våre kommentarer 

Det kan se ut som det er en andel på 1 av 20 som opplever arbeidsmiljøet utrygt. Der antallet svar er 

lavt, er det områder hvor det er høyere, men det kommer av at en hendelse vil påvirke andelen mye, jf. 

vedlegg 4 om fordeling svar. Området som skiller seg ut og har relativt mange svar er sosial/barnevern 

hvor andelen er over 1 av 10.  

 

Oppsummering av kommentarer som fremkommer om arbeidsmiljø er dette: 

 
 

4.3. Vurdering 
Vår kartlegging viser at Drammen kommune har tilnærmet samme hyppighet av hendelser innen området 

vold, trusler og trakassering som ekstern statistikk og forskning viser. Variasjon av hendelser opp mot 

kategorier av ansatte, slik som tjenester ansatte yter, kjønn og alder viser at kommunen har tilnærmet 

samme variasjon som en kan forvente ut fra statistikk og forskning.  

Kommunes egne tall viser også et omfang som bekrefter de tall vi har innhentet gjennom vår 

spørreundersøkelse.   

Oppsummert mener vi at antall hendelser i kommunen totalt og innen områder av kommunen er av et slikt 

omfang at vi vurderer at kommunen bør ha relativt stort fokus på dette området.  

 

 

 

 

Av kommentarer for arbeidsmiljø fremkommer det at de fleste opplever det som godt. Men det er en 

andel som ikke gjør det. Særlig synes hendelser som er interne problematiske og belastende å håndtere. 

Der «kunder» står for hendelser fremkommer det kommentarer på at en i fellesskapet på arbeidsplassen 

klarerer å håndtere hendelsene og det kommenteres at det er aksept for å ta opp slike hendelser. 
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5. Forebyggende rutiner og systemer på området. 
Kapittel 5 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 5.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 

problemstillinger.  Kapittel 5.2 beskriver kommunes sentrale rutiner og systemer på området. Vår vurdering 

opp mot problemstillingen og utledet revisjonskriterium fremgår av kapittel 5.3.  

 

5.1. Problemstilling/revisjonskriterium 
Dette kapittelet tar for seg problemstillingen; har Drammen kommune overordnede planer og rutiner med 

tanke på å forebygge ansatte mot å bli utsatt for vold, trusler og trakassering.  

Revisjonskriteriene under er utledet ut fra følgende deler av lovverket på området, det vil si 

Arbeidsmiljøloven § 3.1 – ledd 2 bokstav c og g, § 4-3 ledd 3 og 4, internkontrollforskriften § 5. 

 Revisjonskriterium:  

• Kommunen bør ha utarbeidet helhetlige planer og rutiner for å sikre et trygt arbeidsmiljø. 

 

5.2. Dokumentasjon opp mot revisjonskriteriene 
Vi har innhentet følgende dokumentasjon som beskriver arbeidet med å sikre et trygt arbeidsmiljø i 

kommunen: 

Kommunes overordnede styringsdokumenter 

Vi har gjennomgått årsmelding for 2018 og kommunens årsbudsjetter/økonomiplaner for 2018 og 2019. Vi 

finner følgende om ansattes arbeidsmiljø opp mot vold trusler og trakassering. 

Årsmelding 2018: 

 

Årsbudsjettene for 2018 og 2019 og årsmelding for 2018 

Her finner vi ikke ved vår gjennomgang at området vold trusler og trakassering av ansatte er nevnt med mål 

og tiltak.  

Handlingsplan mot voldelig ekstremisme  

Dette er en plan som er et samarbeid mellom kommunen og politiet for å forebygge ekstremisme i 

samfunnet. Det fremgår av planen at den skal oppdateres årlig.  Planen som vi først mottok fra kommunen 

var fra juni 2015. Det ble først lagt frem en revisjon/ny plan for bystyret i møte den 19. februar 2019. (se 

vedlegg). Tiltakene i denne handlingsplanen er planlagt gjennomført i løpet av 2019.  

Rutine for håndtering av yrkesskade/arbeidsulykke, nestenulykke, trusler/vold og yrkessykdom 

Dette er en rutine som inneholder definisjoner på området, hva en skal gjøre ved hendelser, 

ansvarfordeling/roller, og hvem en skal varsle/kontakte. Dette er kommunens hovedrutine på området. 

Rutinen mangler datering/versjonsnummer og hvem som har ansvar for oppdateringer. 

Kompetansesenteret for HSO (Skap gode dager) har levert kompetansehevende tiltak for de aller fleste 

ansatte innen sektoren.   

Hovedfokus i 2018 har vært å etablere kompetansesamarbeid med Svelvik og Nedre Eiker innenfor noen 

av de mest relevante temaene. Dette gjaldt i 2018 for:  

• Målrettet miljøarbeid og hverdagsmestring – Tilrettelagte tjenester 

• Recovery – Psykisk helse og rustjenester 

•  Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering – hjemmebaserte tjenester og terapeutene  

• Vold og trusler om vold, i et forebyggende perspektiv – alle ansatte 
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Følgende fremgår av rutinen: 

 

 

Rutine for håndtering av mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden i arbeidsmiljøet  

Dette er en rutine som beskriver hvordan hendelser i det interne arbeidsmiljøforholdet skal håndteres. 

Rutinen beskriver saksbehandlingsprosesser og ivaretakelse partenes interesser i sakene. Denne rutinen ble 

siste vedtatt 29.11.2017. Den inneholder ikke hvem som ansvar for oppdatering. Følgende fremkommer 

blant annet av rutinen: 

 

 

 

 

Formål 

Det skal arbeides forebyggende, systematisk og oppfølgende med yrkesskade, nestenulykke, trusler/vold og yrkessykdom i 

Drammen kommune. Dette for å unngå at arbeidstakere blir utsatt for disse hendelsene, og/eller blir utsatt for gjentatte 

hendelser av samme kategori. 

Rutinen skal sikre at arbeidsgiver registrerer, melder videre, følger opp og dokumenterer yrkesskade, nestenulykke, 

trusler/vold og yrkessykdom. «Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av 

arbeid» (Arbeidsmiljøloven § 5-1). 

Denne rutinen gjelder for alle arbeidstakere i Drammen kommunes virksomheter, Kommunale foretak (KF) og 

arbeidstakere knyttet til Drammen kommune gjennom §27. 

Policy 

I Drammen kommune skal ingen arbeidstakere bli utsatt for yrkesskade, nestenulykke, trusler/vold og yrkessykdom. 

I Drammen kommune skal ALLE hendelser innenfor yrkesskade, nestenulykke, trusler/vold og yrkessykdom registreres. 

Denne rutinen omhandler brudd på arbeidsmiljølovens §§ 4-1 og 4-3, og gjelder hendelser som omhandler arbeidstakere i 

Drammen kommune. Alle arbeidstakere skal informeres om og gjøre seg kjent med denne rutinen og forholde seg til 

den. 

Dersom påstander om mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden omhandler mennesker som ikke omfattes av 

arbeidsmiljøloven og som ikke er arbeidstakere i Drammen kommune (brukere, elever, pårørende, innbyggere eller 

forholdet mellom tillitsvalgte og deres organisasjon) vil ikke denne rutinen komme til anvendelse. Slike saker sees på som 

HMS-avvik/uønskede hendelser og ligger innunder kategorien vold og trusler om vold på arbeidsplassen og skal håndteres 

etter Drammen kommunes rutine for håndtering av skader og ulykker. I særlig alvorlige tilfeller der arbeidstaker er 

forulempet av en utenforstående, vil det være naturlig at arbeidsgiver går til politianmeldelse av saken/hendelsen på 

vegne av arbeidstaker. 

Roller og ansvar 

Det er arbeidsgiver som har aktivitets- og undersøkelsesplikt ved klager om hendelser som omhandler 

mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Det er også arbeidsgiver som har ansvar for at konkrete tilfeller 

håndteres så raskt som mulig. 

Virksomhetsleder/leder: 

• Har ansvar for at arbeidstakerne er kjent med denne rutinen 

• Har ansvar for å involvere vernetjenesten og andre (bedriftshelsetjenesten, HR) der det er nødvendig 

• Har ansvar for at denne rutinen følges og at nødvendige undersøkelser og tiltak iverksettes 

• Har plikt til å reagere (aktivitetsplikt) og har ansvar for at konkrete tilfeller håndteres så raskt som mulig 

(undersøkelsesplikt og omsorgsplikt) 

• Skal ikke håndtere saker de selv er part i 
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Gjennom spørreundersøkelsen spurte vi ansatte om deres kjennskap til rutiner på området. Grafikken under 

viser kjennskapen. 

Fordeling av svar på ansattes kjennskap til planer: 

 

Kommentarer til kjennskapen: 

Totalt svarer omtrent halvparten at de har kjennskap til rutiner på området. Men det er grupper ansatte og 

områder som har vesentlig høyere og lavere kjennskap til rutiner. På områder med relativt stor hyppighet av 

hendelser er kjennskapen høyere enn der med liten hyppighet. Den øker også med alder og utdanning, samt 

det å være leder (grafikk på dette er presentert i kapittel 7.2). 

Ansattes oppsummerte kommentarer til kjennskap planer: 

 

Mal for risikovurdering  

Det er utarbeidet en mal for å kartlegge risiko ut fra mulige situasjoner ved tjenesten, sannsynlighet og 

eventuelle konsekvenser. Malen er udatert og ansvar for oppdatering fremgår ikke. Fra forvaltningsrevisjon 

om sykefravær i kommunen dokumenterte vi at den enkelte virksomhet i kommunen benytter forskjellige 

maler og metoder for gjennomføring av risikovurderinger som også er forskjellig fra malen vi her har fått 

forelagt. 

 

 

Det fremkommer svar der ansatte konkret viser til HMS-rutiner/intranett/personalhåndbok. Men de 

fleste viser til lokale måter en jobber på, det vil si at en viser til slikt som pedagogiske modeller og 

«vergetrening», samt til risikoanalyser, lokale møtearenaer med mer.  
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Informasjonsrutiner (juli -2011) 

Det er fra HR-seksjonen lagt ut fire informasjonsrutiner på området. Dette er rutiner som beskriver mye av 

det samme som de to overordnede rutinene og har lenker til nyttig informasjon. Informasjon gjelder for 

«vold, trusler om vold», og tre informasjonsskriv om «konflikthåndtering» ut fra forskjellige situasjoner. 

Ressurspersoner i forebygging og håndtering av vold og trusler om vold 

Dette er en rutine fra januar 2018, og den inneholder godkjenning og versjonsnummer. Rutinens formål er å 

sikre at virksomheter med særskilt behov har personer med kunnskap på området. Rutinen fremstår å gjelde 

for hele kommunen. Personer som har fått slik kompetanse skal registreres i eget skjema som er vedlegg til 

rutinen. Vi har fått oversikter som viser enheter med ansatte som har fått slik kompetanse gjennom kurs. 

Disse viser at det i praksis er Helse, sosial og omsorg (HSO) som benytter denne ordningen. Se tiltak 

beskrevet i årsmeldingen for 2018, som det tidligere er vist til i dette kapittelet. 

I tillegg har vi fått informasjon om varslingsordninger og statistikk i kommunen. Det er også fremlagt 

informasjon om at skole-, barnehage- og HSO området har rutiner som er tilpasset disse virksomhetene. 

Dette kom også frem gjennom tidligere forvaltningsrevisjon på området sykefravær. Dette er mer omtalt 

under kapittel 7. 

I forbindelse med oversendelse av dokumentasjonen skriver kontaktperson følgende: 

 

Ut fra mottatt dokumentasjon ble det stilt noen oppfølgingsspørsmål til kontaktperson rundt mottatte 

rutiner og pågående prosess med innføring av i av EQS i første del av 2019 6. Vi fikk blant annet denne 

tilbakemeldingen: 

                                                             

6 Extend Quality System (EQS) er en helhetlig løsning for kvalitets- og virksomhetsstyring til bruk for alle typer 

virksomheter. Systemet er bygd opp av moduler som kan settes sammen etter virksomhetens behov. (kilde: 

https://www.extend.no/eqs/). 

Håndtering/forebygging vold, trusler om vold og trakassering 

Det er slik at alle virksomheter og avdelinger skal ha oversikt over risiko blant medarbeidere i egen 

virksomhet. Dersom vold, trusler og trakassering er en risiko er det lovpålagt å gjennomføre en vurdering 

og iverksette tiltak for å redusere både sannsynlighet og konsekvenser. 

BHT/HVO og HR har hatt interkontroll av HMS hos skolene, barnehagene, Helse og sosial og de tekniske 

områdene. Formålet er kontroll/opplæring i forhold til hvor viktig det er å gjennomføre risikoanalyse. 

Vold og trusler har vært et spesielt tema. 

Skap gode dager (kompetanseutvikling for HSO) og kompetansesentret (for barnehage, skole og 

oppvekst) har egne opplæringstiltak for forebygging og håndtering av denne type situasjoner. 
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5.3. Vurdering 
Vår vurdering opp mot problemstillingene gjelder kun det vi har sett på og ikke altomfattende opp det 

problemstillingen kan defineres å inneholde. 

Ut fra dokumentert omfang av hendelser i kapittel fire og at kommunens policy er null hendelser på området 

vurderer vi at området burde hatt en mer sentral plass i kommunens overordnede styringsdokumenter. Tiltak 

på området er nevnt kun en gang i årsmelding 2018 og årsbudsjetter/økonomiplan for 2018 og 2019. 

Kommunen har en handlingsplan for å forebygge ekstremisme generelt sett i Drammens-samfunnet. Vi 

vurderer dette som positivt og at en slik plan kan ha forebyggende effekt også opp mot hendelser kommunes 

ansatte blir utsatt for. Vi etterspør imidlertid en egen helhetlig plan på området, rettet mot forebygging av 

hendelser mot ansatte. 

Oppsummert er det imidlertid vår oppfatning at kommunen har rutiner og tiltak som er dekkende for 

området, selv om de kunne vært mer oppdaterte og at rutinene har rom for forbedring og at maler brukes 

mer gjennomgående i organisasjonen. Det vises her til mal for risikokartlegging. 

Vi stiller også spørsmål ved om rutiner er godt nok kjent blant de ansatte i kommunen.  

 

 

 

 

 

 

Kontaktperson svarer følgende: 

Svakheter ved rutiner/mottatt dokumentasjon:  

Vi er kjent med at det er svakheter ved noen av de oversendte rutinene i forhold til oppdatering som 

skulle vært gjennomført og at det bør være datering på alle rutiner. Til orientering er den ene rutinen 

hvor det vises til Vivaldi slettet og ny rutine er lagt inn i EQS. Oppdatering av rutiner blir ivaretatt på en 

helt annen måte nå når kvalitetssystemet EQS er innført i hele kommunen.  Kvalitetssystemet har krav til 

regelmessige gjennomganger av rutiner og oppdateringer. Eier av den enkelte rutine vil få varsling om 

frist for oppdatering.  

EQS: Internrevisjon vår 2019 pågår. Det ble valgt å gjøre en dokumentgjennomgang, siden systemet ble 

overført til drift 1.mars og det er lite hensiktsmessig å undersøke etterlevelse etter så kort tid. Viktigere er 

det å undersøke rett omfang, og derfor er revisjonsgrunnlaget:  

Krav uttalt i plan for internkontroll 2019 

Konsernovergripende prosesser (ledelsesprosesser, tjenesteproduksjon, støtteprosesser) I EQS er det 

mulig å ta ut rapporter for meldinger for gitte tidspunkt. Det er definert ulike statusdiagrammer i EQS 

som viser oversikt over meldinger for hele organisasjonen og for enkelte programområder. Dette 

oppdateres automatisk og vises på «dashboard» når diagram er valgt. Det er definert ulike filtre for 

rapporter, blant annet på HMS. 
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6. Oppfølgingsrutiner og systemer på området 
Kapittel 6 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 6.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 

problemstillinger.  Kapittel 6.2 beskriver kommunes sentrale rutiner og systemer på. Vår vurdering opp mot 

problemstillingen og utledet revisjonskriterium fremgår av kapittel 6.3.  

 

6.1. Problemstilling/revisjonskriterium 
Dette kapittelet tar for seg problemstillingen; hvilke overordnede rutiner har Drammen kommune 

innført/implementert for å følge opp ansatte som har blitt utsatt for konkrete hendelser?  

Revisjonskriteriene under er utledet ut fra følgende deler av lovverket på området, det vil si 

Arbeidsmiljøloven § 3.1 – ledd 2 bokstav c og g, § 4-3 ledd 3 og 4, internkontrollforskriften § 5. 

 Revisjonskriterium:  

• Det bør være innført helhetlige rutiner for å følge opp personer som har opplevd negative hendelser. 

6.2. Dokumentasjon opp mot revisjonskriterium 
Vi har fått følgende dokumentasjon på rutiner for å følge opp ansatte: 

Rutinene for å følge opp ansatte er inkludert i kommunens rutiner som omhandler hendelser fra eksterne og 

for internt arbeidsmiljø. En generell beskrivelse av disse finnes i kapittel 5. Nedenfor følger mer spesifikt det 

som går på oppfølging av hendelser.   

Rutine for håndtering av yrkesskade/arbeidsulykke, nestenulykke, trusler/vold og yrkessykdom 

Nedenfor følger sjekkliste i rutinen ved konkrete hendelser. 
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Rutine for håndtering av mobbing/trakassering eller utilbørlig opptreden i arbeidsmiljø  

I kapittel 8 i rutinen fremkommer beskrivelse av håndtering: 

 

 

Arbeidsgivers håndtering av klager om mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden 

Dersom arbeidsgiver mottar en klage om mobbing/trakassering eller annen utilbørlig opptreden, har 

arbeidsgiver en undersøkelses- og aktivitetsplikt. Arbeidsgiver sender skriftlig melding til klager der det går 

frem at klagen vil bli behandlet konfidensielt og uten ugrunnet opphold. Det er kun de involverte parter og 

formelle instanser som skal involveres i saken. Videre skal det informeres om at klagen vil bli behandlet i 

henhold til gjeldende rutine. Arbeidsgiver gjennomfører en undersøkelse, der fakta i saken dokumenteres (se 

vedlegg 1: fakta undersøkelse som metode). Deretter skal den påklagede få mulighet til å gi sin side av saken, 

arbeidsgiver følger prinsippet om kontradiksjon. Til slutt skal de dokumenterte hendelsene vurderes opp mot 

om de er brudd på arbeidsmiljølovens §§4-1 og 4-3. Adekvate tiltak for å gjenopprette et fullt forsvarlig 

arbeidsmiljø iverksettes. Se modell under: 
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6.3. Vurdering 
Vår vurdering opp mot problemstillingene gjelder kun det vi har sett på og ikke altomfattende opp mot det 

problemstillingen kan defineres å inneholde. 

Vi mener kommunens rutiner i hovedsak er dekkende for personer som har blitt utsatt for hendelser. Men vi 

ser noen svakheter. Rutiner synes å ha svakheter vedrørende oppfølging av ansatte over tid etter hendelsen. 

Videre om evalueringer av oppfølgingen har virket og om ansatt er fornøyd med det som er gjort, samt at 

dette foretas etter et gitt tidspunkt. Det bør også inn i rutinen og dokumenteres at ansatt selv mener det ikke 

er behov for eventuelle tiltak lenger, når disse vurderes fjernet. 
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7. Praksis (bruk av sentrale rutiner og lokale rutiner) 
Kapittel 7 er delt inn i tre underkapitler. Kapittel 7.1 beskriver utledning av revisjonskriterium opp mot 

problemstilling.  Kapittel 7.2 kartlagt praksis. Vår vurdering opp mot problemstillingen og utledet 

revisjonskriterium fremgår av kapittel 7.3.  

 

7.1. Problemstilling/revisjonskriterier 
Dette kapitelet tar for seg problemstillingen; hvordan ivaretar/dokumenterer den enkelte enhet HMS – 

arbeidet med å forbygge vold, trusler og trakassering, sett opp mot omfanget av hendelser?  

Revisjonskriteriene under er utledet ut fra følgende deler av lovverket på området, det vil si 

Arbeidsmiljøloven § 3.1 – ledd 2 bokstav c og g, § 4-3 ledd 3 og 4, internkontrollforskriften § 5. 

 

Revisjonskriterium: 

• Den enkelte enhet skal ha kartlagt risiko lokalt og å ha tilpasset rutiner og praksis ut fra denne 

risikoen. 

  

7.2. Dokumentasjon 
Som vi dokumenterte i kapittel 4, så er det et omfang av hendelser på området som gjør at en i HMS- 

sammenheng bør ha fokus på dette området. Kommunen har noen sentrale rutiner som beskriver krav til 

lokale enheter. Men følges disse og er de kjente? 

Kjennskap til planer. 

Det vises her til kapitel 5.2 hvor det er presentert tall for kjennskapen til rutiner blant ansatte i 

organisasjonen. Totalt hadde omtrent halvparten av de ansatte som svarte på undersøkelsen svart at de 

hadde slik kjennskap. 

Ansatte melder fra om hendelser: 
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Kommentar til andel som melder: 

Andelen ansatte som melder hendelser varierer i liten grad om vi korrigere for ting som skyldes internt 

arbeidsmiljø. Andelen som melder fra om hendelser utført av ansatte/ledelse er lavere enn gjennomsnittet, 

noe kommentarer fra ansatte kan indikere.   

Kommentarer til hvorfor ansatte ikke melder hendelser: 

 

 

 

Ansattes svar på om det er satt i gang tiltak fremgår av grafikk under: 

 

 

Vår kommentar til grafikk: 

Noen ansatte ønsker ikke tiltak. Enheter med få svar og der det er en høy andel hendelser som muligens 

skyldes internt arbeidsmiljø, fører muligens til lavere andel som opplever at de blir fulgt opp. 

Internt arbeidsmiljø 

Vanskelig å melde internt arbeidsmiljø, særlig opp mot ledelse.  

Eksternt 

De fleste kommentarer her går på at det er en del av det å jobbe med mennesker, og ble ikke oppfattet 

som så alvorlig. Klarer å håndtere saken selv. Men det er også de som svarer at det hjelper ikke å melde 

fra.  
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Tekstkommentarer fra ansatte på at det ikke ble satt i gang tiltak etter hendelsen:

 

Nedenfor følger presentasjon av hvor fornøyd ansatte er med den oppfølgingen de har fått: 

 

 

Kommentar til grafikk: 

Det er en relativt stor andel som ikke er fornøyd med oppfølgingen de får. 

Innspill tekstkommentarer fra ansatte på oppfølging de har fått: 

 

 

 

 

Interne 

Interne arbeidsmiljøsaker er utfordrende og en opplever det som vanskelig når leder er involvert i saken 

Eksterne 

Noen opplever at de ikke blir fulgt opp og andre oppgir at de har valgt selv at det ikke er behov for 

oppfølging ut fra alvorlighetsgrad og sakens art. Noen opplever at en ikke har rutiner for dette. 

Intern hendelser: 

Ikke kommentarer som direkte kan knyttes til internt arbeidsmiljø  

Ekstern hendelser 

Kommentarer gjenspeiler at noen er fornøyde mens andre ikke er det. Det blir innført tiltak som 

virker, slik som at ansatte blir skjermet for den som står forhendelsen, at de ikke er alene med 

bruker med mer. Men det er også kommentarer på at det tar for lang tid før sakene blir tatt på alvor 

og at ledelsen viser manglende forståelse for situasjonen.  

 



 

Buskerud Kommunerevisjon IKS 

Side 24 Drammen kommune   |   2019   |   Vold, trusler og trakassering mot ansatte i kommunen 

20.08.2019 

Mulige sammenhenger 

 

Øverst linje viser variasjon kjennskap planer og nederst er andel utsatt for hendelser. 

 

Vår kommentar til analyse: 

Det er sammenheng mellom om ansatte kjenner til kommunes rutiner på området og andelen hendelser ut 

fra kategorier, med et par unntak. Menn svarer at de kjenner planer bedre enn gjennomsnittlig kjennskap og 

er mindre utsatt for hendelser. Yngre er mer utsatt for hendelser, men har dårligere kjennskap til planer. På 

områdene innen helse og sosial er det sammenheng mellom hendelser og kjennskap planer. Her gjelder også 

at områder med få svar kan en ikke trekke konklusjoner basert på svarene. 

 

Oppsummert dokumentasjon fra forvaltningsrevisjon Sykefravær 2018  

Vi samlet inn dokumenter på HMS-området fra 9 valgte virksomheter i Drammen kommune gjennom 

forvaltningsrevisjon på sykefravær området 2018. Nedenfor oppsummerer vi ting som også har relevans for 

denne gjennomgangen fra dette prosjektet. 

Nedenfor følger eksempel på resultatmål fra virksomheter i kommunen: 

• Vi har fokus på mestringsklima, og er en helsefremmende arbeidsplass. 

• Virksomheten praktiserer en åpen og løsningsfokusert tilnærming til arbeidstakernes livsfaseutfordringer. 

• Vi har økt kompetanse på vold og trusler om vold. 

Når det gjelder dokumentasjon fra de ni virksomheter, viser denne at alle disse har dokumentasjon på: 

- Lokal risikoanalyse på virksomheten på HMS området. 
- Dokumentasjon på tiltak ut fra risikoanalyse. 
- Arenaer for at ansattes kan gi tilbakemelding på arbeidsmiljø (Rutiner for medarbeidersamtaler 

(utviklingssamtaler/nærværsamtale) eller andre ting slik som fast sak på personalmøter med mer.  
 
Vi har også hatt samtaler med ledere og verneombud for fire valgte virksomheter. Samtalene bekrefter at det 

jobbes bevisst og systematisk med nærværsarbeid og tiltak for å hindre fravær som har med arbeidsforhold å 

gjøre så langt det lar seg gjøre innenfor virksomhetens art. 
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Nedenfor følger beskrivelser av noen tilfeldige eksempler på tiltak virksomheter har definert ut fra ROS-

analyser: 

Tiltak mot utagerende elever:  

Skjerming av barnet. Utstrakt samarbeid med foreldre, PPT, BUPA, ansatte, avdelingsleder. 

Godt arbeidsmiljø: 

HMS-arbeid med fokus på nærvær, jobbe med god tilbakemeldingskultur, individuelle og felles tiltak ut ifra 

HMS-kartlegging. 

Kommunen har ikke fremlagt dokumentasjon på systematiske evalueringer utover medarbeiderundersøkelser 

som en aktivt bruker for evaluering av utvikling i arbeidsmiljø. 

 

7.3. Vurdering 
Gjennomgangen fra forvaltningsrevisjon sykefravær viser at enheter innen helse, sosial og omsorg, skole og 

barnehage hadde på plass risikovurderinger på området som også tok hensyn til risikoen for vold, trusler og 

trakassering. Lokal statistikk og registrering av hendelser hadde imidlertid noen mangler. 

Kartleggingen gjennom spørreundersøkelsen bekrefter dette i form av at det ser ut til å være en andel 

hendelser som ikke blir registret, i overkant av 20%. Svarene fra spørreundersøkelsen viser at det er en av to 

som har kjennskap til rutiner generelt på området. Dette synes for lavt. Det ligger også et 

forbedringspotensial når det gjelder oppfølging. En av tre er ikke fornøyd med den oppfølgingen de får etter 

hendelser, viser tall fra spørreundersøkelsen.  

 

8. Konklusjon 
Er vold, trusler og trakassering mot ansatte i Drammen kommune av et slikt omfang at det går utover 

arbeidsmiljøet, og hva gjøres for å forebygge dette? 

Ut fra gjennomgang av de fire delproblemstillingene konkluderer vi med følgende på bakgrunn av den 

informasjonen og de forutsetningene vi har beskrevet i denne rapporten:  

• Vi mener at omfanget av vold, trusler og trakassering av ansatte fra kunder og i internt arbeidsmiljø i 

Drammen kommune som helhet og i deler av kommunen har en så stor forekomst at det kan utgjøre 

et arbeidsmiljøproblem. 

• Det er dokumentert at enheter/deler av kommunen jobber systematisk forbyggende, men det 

forekommer allikevel et betydelig antall hendelser. Drammen kommune som organisasjon er langt 

fra å nå sin policy om null hendelser. For å nærme seg denne «nullvisjonen» mener vi at kommunen 

må iverksette overordnede og koordinerte tiltak. 

• Vi mener ut fra ekstern statistikk, kommunens egen statistikk og vår kartlegging at ansatte i 

Drammen kommune ikke er utsatt for hendelser av denne type som ligger over det som er normalt 

sett opp mot virksomhetens art og sammensetning av arbeidstakere. 
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9. Anbefaling 
Med bakgrunn i vår gjennomgang anbefaler BKR følgende: 

• Området forebygging av vold, trusler og trakassering av ansatte bør bli eget målområdet i 

kommunens overordnede styringsdokumenter. 

• Det bør utarbeides en egen helhetlig handlingsplan for forebygging av hendelser på området. 

• Dagens rutiner bør forbedres og oppdateres. 

• Det bør sikres bedre informasjon til ansatte om rutiner og planer på området. 

 

 

Drammen, den 19. august 2019.  

 

Torkild Halvorsen  Gjermund Røren 
leder forvaltningsrevisjon 
 

 forvaltningsrevisor 

Referanser 
• Lov om arbeidsmiljø (Arbeids- og sosialdepartementet, 2005) 

• Lov om folketrygden (Arbeids- og sosialdepartementet, 1997)  

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 

(Arbeids- og sosialdepartementet, 1996)  

• Avtalen om Inkluderende arbeidsliv 2014-2018 – IA-avtalen- sentral del (Arbeids- og 

sosialdepartementet, 2014)  

Lokale referanser: 

• Kommunenes beskrevne rutiner på området er vist til i selve rapport  
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Vedlegg 1 – Uttalelse fra rådmann datert 15.8.2019 
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Vedlegg 2 – RSK 001 – Standard for forvaltningsrevisjon 
 

Nedenfor følger et kort resyme av RSK 001, med de viktigste punktene som skal følges. 

Standard for forvaltningsrevisjon7 ble fastsatt av styre i NKRF (Norges kommunerevisorers forening)  

1. februar 2011. Standarden gjelder som god kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter. 

Den består av grunnleggende prinsipper og revisjonshandlinger i forvaltningsrevisjon. 
 

Standarden er bygget opp med 47 punkter hvor noen er anbefalinger og noen er obligatoriske krav. 

Punkt Innhold  Punkt Innhold 

1-5 Innledning   26-30 Metode og data  

6-9 Krav til revisor   31-33 Vurderinger og konklusjoner  

10-11 Bestilling   34 Anbefalinger  

12-17 Revisjonsdialogen   35-41 Prosjektrapport  

18-19 Prosjektplan   42-44 Dokumentasjon  

20-21 Problemstilling(er)   45-47 Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

22-25 Revisjonskriterier     
 

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, og 

kontrollutvalget skal påse at det årlig blir gjennomført forvaltningsrevisjon. Det skal utarbeides plan for 

forvaltningsrevisjon basert på en overordnet analyse, og denne skal vedtas av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

Forvaltningsrevisjon skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller 

fylkeskommunens folkevalgte organer.  

Krav til revisor: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor må oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Denne må også sørge for at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres med tilstrekkelig kunnskap om og ferdigheter i relevant metodikk, og 

med tilstrekkelig kunnskap om temaet som revisjonen omhandler.  

Revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine oppgaver. Dersom revisor benytter arbeid 

utført av andre, skal revisor sikre at kravene til uavhengighet og objektivitet er oppfylt også for disse.  

Bestilling: 

Forvaltningsrevisjonen må gjennomføres i samsvar med kontrollutvalgets bestilling. Revisor må vurdere om 

kontrollutvalgets bestilling lar seg gjennomføre, om revisor er faglig uavhengig, og dersom det er nødvendig 

må bestillingen avklares med kontrollutvalget.  

Revisjonsdialogen: 

Så tidlig som mulig i prosjektet – og senest før datainnsamlingen starter – skal revisor sende oppstartbrev til 

administrasjonssjefen. Det bør også avholdes oppstartsmøte med administrasjonssjefen og reviderte enheter 

hvor det redegjøres for prosjektet og planlagt gjennomføring.  

Hvis det underveis i prosjektet oppstår behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet som har 

vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget.  

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten, 

og høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget.  

 

                                                             

7 http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf 

http://www.nkrf.no/filarkiv/File/Diverse_pdf-er/RSK_001_Standard_for_forvaltningsrevisjon_110201.pdf
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Prosjektplan, problemstillinger og revisjonskriterier: 

Det skal utarbeides en skriftlig prosjektplan for hvert prosjekt, med problemstilling(er).  

Med utgangspunkt i bestillingen fra kontrollutvalget må revisor operasjonalisere problemstillingen(e) slik at 

de blir tilstrekkelig konkretisert og avgrenset til å kunne besvares.  

Med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal det etableres revisjonskriterier, som skal være begrunnet i, og 

utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Revisjonskriteriene skal være relevante, 

konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle 

tidsperioden.  

Metode og data: 

Revisor må gjennom valg av metode sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til 

problemstillingene, og datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet 

(reliabilitet). Det må innhentes data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingene. Ved bruk av intervjuer skal som hovedregel data verifiseres.  

Data som inneholder personopplysninger, må behandles i tråd med lovkrav.  

Vurderinger, konklusjoner og anbefalinger: 

Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller 

tilstand er i tråd med kriteriene. Vurderinger må være objektive og logiske. Revisor skal konkludere i forhold 

til problemstillingene ved å se vurderingene av data opp mot revisjonskriteriene. Dersom det avdekkes 

vesentlige avvik skal disse komme tydelig frem i forvaltningsrevisjonsrapporten.  

Anbefalinger er ikke obligatorisk, men bør gis der dette er hensiktsmessig. Anbefalinger må aldri formuleres 

som pålegg til administrasjonen, og det bør utvises varsomhet med å foreslå detaljerte løsninger.  

Prosjektrapporten: 

Det skal skrives rapport til hvert forvaltningsrevisjonsprosjekt. Rapporten bør utformes så leservennlig som 

mulig.  

Rapporten skal vise sammenhengen ("den røde tråden") mellom problemstillinger, revisjonskriterier, 

innsamlede data, vurderinger, konklusjoner og eventuelle anbefalinger. Praksis eller tilstand innen det 

reviderte området må beskrives i et omfang som i tilstrekkelig grad underbygger revisors vurderinger og 

konklusjoner.  

Dokumentasjon: 

Forvaltningsrevisjon skal dokumenteres på en måte som er tilstrekkelig til å gi en totalforståelse av utførelsen 

av prosjektet, og til å underbygge revisors vurderinger og konklusjoner. Forhold som tilsier at det kan 

foreligge misligheter eller feil, skal dokumenteres særskilt.  

Dokumentasjon (revisjonsbevis) skal oppbevares i tråd med lovkrav.  

Kvalitetssikring og kvalitetskontroll  

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres, for å sikre nødvendig faglig og metodisk kvalitet i 

undersøkelse og rapport, samt at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, 

data, vurderinger og konklusjoner.  

Revisjonsenheten må dokumentere at det er system for kvalitetskontroll.  
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Vedlegg 3 – Kilder til/utledning av revisjonskriterier 
Følgende kilder til revisjonskriterier er aktuelle for dette området: 

 

Lov og forskrift: 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) -LOV-1992-09-25-107 

• Lov om arbeidsmiljø (Arbeids- og sosialdepartementet, 2005) 

• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) (Arbeids- og sosialdepartementet, 1996)  
 

Kommuneloven: 

§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

1. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet,  

og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med  

lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

Arbeidsmiljøloven 

Arbeidsmiljøloven (AML) pålegger arbeidsgiver en plikt til å sørge for at bestemmelsene gitt i loven og 

med utgangspunkt i loven blir overholdt.  

I § 3-1 stilles det krav til systematisk arbeid med HMS som blant annet innebærer at arbeidsgiver skal: 

• Fastsette mål. 

• Ha oversikt over hvem som er tillagt ansvar, oppgaver og myndighet i virksomhetens HMS-

arbeid. 

• Sørge for systematisk forebygging og oppfølging av sykefravær. 

• Systematisk overvåkning og gjennomgang for å sikre at arbeidet fungerer som forutsatt. 

 

Med hjemmel i AML, følger det av Internkontrollforskriften at arbeidsgiver skal dokumentere flere av 

punktene over skriftlig. 

 

 

Internkontrollforskriften 

 

§3 Definisjoner 

I denne forskrift betyr:  

Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, 

organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, 

miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

 

§ 4 Plikt til internkontroll 

Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i 

virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. 

Arbeidstakerne skal medvirke ved innføring og utøvelse av internkontroll. 

 

§ 5.Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon 

 

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det 

omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen. 

 

  

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 

1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og 

sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er 

tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig 

viktighet for virksomheten 

- 
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Internkontroll innebærer at virksomheten skal: Dokumentasjon 

2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og 

ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer 

- 

3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap 

og erfaring utnyttes 

- 

4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet må dokumenteres skriftlig 

5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder 

hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, 

miljø og sikkerhet er fordelt 

må dokumenteres skriftlig 

6. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere 

risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere 

risikoforholdene 

må dokumenteres skriftlig 

7. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge 

overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- 

og sikkerhets- lovgivningen 

må dokumenteres skriftlig 

8. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt 

må dokumenteres skriftlig 

Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av 

virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i 

eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser, 

kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå. 

Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte annet ledd nr. 4) til og med nr. 

8) i denne paragraf. 

 

Frivillige sertifikater kan også inngå som en del av dokumentasjonen. 
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Vedlegg 4 – Data fra spørreundersøkelse 
Tabell under viser antall personer som i 2018 i kommunen som har svart at de ble utsatt for hendelser innen 

vold, trusler og trakassering fordelt på kategorier: 

Kategori Antall 

Totalt antall hendelser 416 

Kvinne 353 

Mann 63 

Under 35 år 96 

35-49 år 180 

50 år og mer 140 

Ikke utdanning utover Grunnskole/videregående 70 

inntil 4 år utdanning etter videregående skole. 160 

Mer enn 4 år utdanning etter videregående skole 186 

Barnehage 22 

Grunnskole 175 

Kommunehelse 24 

Pleie og omsorg 139 

Sosialtjenesten (NAV og Barnevern) 15 

Kultur 9 

Samferdsel (inkludert parkering) 4 

Teknisk (inkludert VAR og Byggesak) 7 

Bolig 17 

Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0 

Brann og ulykkevern 0 

Annen sektor 23 

Administrativ stilling 31 

Leder 32 

Jobber direkte mot kommunens kunder 275 

Teknisk stilling 3 

Annen stilling 90 

 

Kjønn Prosent Antall 

Kvinne 80,2% 1202 

Mann 19,8% 297 

Totalt 100 %  

   

Alder Prosent Antall 

Under 35 år 18,6% 279 

35-49 år 42,4% 636 

50 år og mer 39,0% 584 

Totalt 100% 1499 

   

Hvor lang utdanning har du? Prosent Antall 

Ikke utdanning utover Grunnskole/videregående 15,7% 235 

inntil 4 år utdanning etter videregående skole. 38,2% 572 

Mer enn 4 år utdanning etter videregående skole 46,2% 692 

Totalt 100 % 1499 
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Tallene tabellene nedenfor er større enn antall svar. 
Dette kommer av at ansatte har flere stillinger i 
kommunen.  

  

Hvilken sektor av kommunen jobber du innenfor? Prosent Antall 

Barnehage  10,5% 157 

Grunnskole 32,2% 483 

Kommunehelse  8,1% 122 

Pleie og omsorg  26,4% 395 

Sosialtjenesten (NAV og Barnevern) 3,2% 48 

Kultur  3,3% 49 

Samferdsel (inkludert parkering) 0,9% 14 

Teknisk (inkludert VAR og Byggesak) 4,4% 66 

Bolig  2,9% 43 

Tilrettelegging og bistand for næringslivet 0,1% 1 

Brann og ulykkevern  0,1% 2 

Annet 12,3% 185 

Totalt 104,4% 1565 

   

Hva slags arbeid/stilling har du? Prosent Antall 

Administrativ stilling 14,1% 211 

Leder 13,5% 202 

Jobber direkte mot kommunens kunder* (se 
forklaring over) 

50,0% 749 

Teknisk stilling 3,2% 48 

Annet 23,7% 355 

Totalt 104,4 1565 

 


